
HÅLANDA. För exakt 
30 år sedan stod hon 
på samma scen som 
Carola i schlager-SM 
1983.

För countrysånger-
skan Kerstin Dahlberg 
har musiken varit både 
en livräddare och en 
outtömlig källa till 
glädje. 

I stillheten vid den 
spegelblanka Hålsjön 
har hon hittat hem.

Där lever både mu-
siken och alla otroliga 
minnen vidare. 

Hennes historier är häp-
nadsväckande, livfulla, osan-
nolika och stundtals sorgliga. 
När hon berättar får man en 
känsla av att hon levt betyd-
ligt fler liv än ett. 

Innan 30 hade hon hunnit 
uppleva mer än vad många 
gör under en hel livstid.

Utanför köksfönstret har 
ett lätt regn börjat falla över 
Hålsjön. Vyn från verandan 
sträcker sig långt bortanför 
trädtopparna där novem-
bersolen blygsamt tränger 
igenom det regntyngda 
molntäcket. Nedanför huset 
skymtar djurgårdarna, där 
hundar och katter bor inack-
orderade i ett eget litet para-
dis. I över 10 år har Kerstin 
Dahlberg och livskamraten 
Anders Karnbrink drivit 
djurpensionatet Fyrfota 
vänner, efter att ha hittat 
drömtomten i Hålanda.

Det är en ödmjuk coun-
trysångerska som plockar 
fram några kantstötta vinyl-
plattor och en tjock klipp-
bok med tidningsartiklar, de 
flesta daterade på 80-talet.

Bilder av den sockersöta 
Kerstin Dahlberg med det 
röda hårsvallet prydde såväl 
tidningsuppslag som skiv-
omslag. Den småländska 
dialekten bryter igenom när 
hon berättar:

– När vi skulle ta omslags-
bilderna till skivan ”Morgon 
här är mitt liv” minns jag att 
fläkten hade gått sönder och 
det var ju viktigt med vind i 
håret på den tiden. Det slu-
tade med att producentens 
fru fick stå bakom och fläkta 
med ett skivfodral.

Kronobergaren skrev den 

26 februari 1983: ”Kerstin 
från Älmhult: Sjöng sig in i 
schlager-SM – per telefon!”

När Aftonbladet den 6 
januari 1983 presenterade de 
tio artisterna i den svenska 
melodifestivalen syns bland 
andra ”Bert Karlsson-fyn-
det” Carola Häggkvist, 
”veteranen” Kikki Daniels-
son och ”Nygammalt-debu-
tanten” Kerstin Dahlberg. 

Bilden av en sångerska i 
världsklass, som hamnade i 
rampljuset med både dans-
band och schlagerhits, men 
som alltid hållit countryn 
närmast hjärtat, växer fram. 

Abba-vågen
Själv hade hon bestämt sig 
redan som 8-åring.

– Då sa jag till mamma att 
jag skulle bli ”sjungerska” 
när jag blev stor.

Vid 19 års ålder började 
hon ta gitarrlektioner av 
musikläraren Ulf Stenqvist. 
Det var också han som öpp-
nade den första magiska 
dörren. 

– Han var ett riktigt coun-
tryfreak och när en vän till 
honom sökte en sångerska 
till sitt bluegrassband Hill-
billy Heroes tipsade han 
om mig. Vi åkte sedan runt 
i en gammal Volvo PV och 
spelade på olika ställen i 
Växjötrakten. 

Genom bandet kom hon 
även i kontakt med en av 
Sveriges första steelguitar-
gitarrister och i mitten av 
70-talet slog hon igenom 
som sångerska i dansbandet 
Canyons, som med den över-
satta Abba-låten ”Jag har 
väntat på dig” gick rakt in på 
Svensktoppen. 

– Att komma med på 
Svensktoppen var på den 
tiden som att öppna pär-
leporten. Alla folkparker 
lockade besökare genom att 
spela svensktopphits.

Gruppen blev profes-
sionell och började spela på 
heltid och särskilt stora blev 
de i Danmark. 

– Där utklassade vi Lasse 
Stefanz i NonStop, alltså när 
banden turas om att spela 
under en hel kväll. Vi red på 
Abba-vågen och vann hela 
publiken med ”Take a chance 
on me”. 

En svår tid
Kerstin Dahlberg har alltid 
följt sin känsla, låtit sponta-

nitet leda vägen och tackat 
ja betydligt fler gånger än 
nej. Det har format hennes 
innehållsrika liv och lämnat 
tusentals minnen efter sig 
– minnen hon aldrig skulle 
vilja vara utan, men det har 
även funnits svåra stunder. 

– När jag var 27 hade jag 
redan en lång karriär som 
sångerska bakom mig och 
under ett sabbatsår från 
musiken hade jag även hunnit 
utbilda mig till chefssekrete-
rare i Brighton. Samma år 
blev jag änka.

Den tragiska bortgången 
av Hans Eng, hennes dåva-
rande make och tillika kapell-
mästare i Canyons, omskrevs 
i tidningarna. Han hade då 
varit sjuk i cancer under en 
tid, men hans plötsliga bort-
gång kom som en chock. 

– Det var en riktigt jobbig 
period i mitt liv och mitt sätt 
att hantera Hans bortgång 
på var att fortsätta sjunga och 
arbeta hårt. Jag har haft det 
ganska tufft även tidigare i 
livet och jag kan ärligt säga 
att musiken har räddat mig. 
Jag levde hela mitt liv genom 
sången och om man upplever 
att jag sjunger med känsla är 
det troligtvis för att det finns 
mycket att hämta ifrån. 

Canyons lades ner och 
för Kerstin började istället 
en lovande solokarriär att ta 
fart. Efter att ha medverkat 
i Nygammalt – den tidens 
Allsång på Skansen, där hon 
ackompanjerades av Sten & 
Stanley fick skivbolagsdi-
rektören Bert Karlsson upp 
ögonen för Kerstins talang 
och kom senare att lansera 
hennes soloskiva.

Under några succéår sjöng 
hon även i countrybandet 
Lone Star Band, som spelade 
på Lone Star Café i Stock-
holm, på en pub i Nordstans 
källare i Göteborg och i folk-
parkerna.

– Vi hade klippkort på 
tåget och jag minns det som 
en väldigt rolig tid.

Välkänd klänning
Hon har genom åren spelat 
med såväl Robert Wells, 
Elisabeth Andreassen och 
Björn Afzelius som Jerry 
Le Lewis, Wanda Jackson 
och inte minst countrylegen-
den Red Jenkins. 

Ett tag visste alla vem 
Kerstin Dalberg var och på 

Stockholms gator hade hon 
pressfotograferna efter sig.

– Jag lyckades nog ändå 
behålla mycket av min inte-
gritet och jag tyckte att allt 
sammans var otroligt kul.

Mest uppmärksamhet 
blev det kring schlager-SM 
1983 på Palladium i Malmö, 
där hon ställde upp med 
låten ”Här är min sång till 
dig”, samma år som Carola 
vann med ”Främling”.

– Jag åkte buss dit till-
sammans med Carola, men 
inte hem, säger Kerstin och 
skrattar. 

På en galge i garderoben 
hänger den blåa schlager-
klänningen med volanger, 
som för bara två år sedan fick 
återse dagens ljus. 

– 2011 blev jag tillfrågad 
att sjunga melodifestival-

låten på Pridefestivalen i 
Stockholm. 17 000 männ-
iskor var på Kungsträdgår-
den den dagen och när jag 
sjungit färdigt sa jag, helt 
utan att tänka: ”Klänningen 
har kommit ut ur garderoben 
på rätt ställe” och det möttes 
såklart av ett stort jubel från 
publiken. 

Ny singel
Regnet har avstannat och 
över Hålsjön sprider sig istäl-
let ett aprikosfärgat skim-
mer. Vattendropparna på 
fönstret glänser i de spröda 
solstrålarna.

Den norska skogskatten 
Balder tassar fram till Ker-
stin och stryker sin ljusröda 
päls mot hennes ben. 

På landet hör hon hemma 
– i Hålandas djupa skogar 

där tystnaden 

nästan går att höra, bland 
sina många fyrfotade vänner 
och med sin Anders.

Ändå lockar scenen fort-
farande och passionen för 
countryn har inte svalnat en 
grad sedan glansdagarna på 
80-talet. 

Även på senare år har 
hon uppträtt på ett flertal 
countryfestivaler och under 
en spelning på Avesta teater 
för tre år sedan föll den 
amerikanska countrysånga-
ren Billy Yates för Kerstins 
röst. Han ville att hon skulle 
sjunga några av hans låtar 
och nu är singeln ”Next day 
after you” äntligen klar.

– Jag är jättestolt över 
att få samarbeta med Billy 
och jag hoppas att singeln 
kommer att spelas även i 
USA. En dröm vore att en 
dag få sjunga den där tillsam-
mans med honom. 

På väggen i vardagsrum-
met hänger tidningsurklipp 
och bilder från Kerstins 
långa karriär som sångerska. 
Det är Anders som hängt upp 
dem intill den egenbyggda 
baren som fått namnet Lone 
Star Bar. 

– Skulle jag dö idag skulle 
det liksom kännas okej. Jag 
har gjort allt jag velat, men 
det har jag sagt länge, säger 
Kerstin Dahlberg.
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Stjärnglans i bagaget
– Countrydrottningen Kerstin Dahlberg hittade lugnet i Hålanda

KERSTIN DAHLBERG

Ålder: 58
Bor: Hålanda
Uppvuxen: Växjö/Älmhult
Gör: Driver hund- och kattpensio-
natet Fyrfota vänner tillsammans 
med sambon Anders Karnbrink. 
Har en lång bakgrund som sånger-
ska, framför allt inom country.
På meritlistan: Slog igenom som 
sångerska i dansbandet Canyons 
på 70-talet, sjöng i melodifesti-
valen 1983, sångerska i ett flertal 
countryband – bland annat Lone 
Star Band, uppträdde på Stock-
holm Pride 2011, släppte nyligen 
singeln ”Next day after you” i 
samarbete med den amerikanska 
countrysångaren Billy Yates.
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Kerstin Dahlberg, uppvuxen i Småland och numera boende i Hålanda, slog igenom som sång-
erska i dansbandet Canyons på 70-talet, men countryn har hon alltid hållit närmast hjärtat.

Artisterna i schlager-SM 1983 presenteras.
Skivbolagsdirektören Bert Karlsson lanserade Kerstin Dahl-bergs soloskiva på 80-talet.


